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Teatr Rozrywki w Chorzowie,  
Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów  

oraz Pracownia Akustyczna 

serdecznie zapraszają 

przedstawicieli instytucji kultury oraz organów założycielskich tych instytucji  
do udziału w prezentacji i dyskusji panelowej dotyczącej  

procesów inwestycyjnych w teatrach. 

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy: 
     Jak gruntownie remontować obiekt teatralny nie wstrzymując działalności artystycznej?

     Jak przeprowadzić kompleksową modernizację obiektu teatralnego w kolejnych etapach 
     realizowanych najczęściej w trakcie przerw w sezonie?

Tłem i przykładem do dyskusji merytorycznej będzie modernizacja Teatru Rozrywki w Chorzowie 
przeprowadzona w ciągu ostatnich lat a dotycząca:
   • podniesienia komfortu widzów,
    • podniesienia komfortu pracy obsługi technicznej i artystów,
   • wzrostu bezpieczeństwa w obiekcie (DSO, p.poż., instalacje niskoprądowe),
   • poprawy jakości akustycznej, oświetleniowej i technologicznej obiektu.

Spotkanie odbędzie się dn. 25 lutego 2013 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia swojego udziału w tym spotkaniu na adres  
prezentacja@teatr-rozrywki.pl do 15 lutego 2013.



Plan spotkania - Duża Scena:

    11:00   Powitanie gości
    11:15   Prezentacja multimedialna dotycząca przeprowadzonych w Teatrze Rozrywki  
                remontów oraz obecnych możliwości Dużej Sceny
    12:00   Dyskusja oraz zwiedzanie Teatru
    13:00   Obiad
    14:00   Prezentacja Małej Sceny i dyskusja panelowa z udziałem prelegentów:
  • Dariusz Miłkowski – Dyrektor Naczelny Teatru Rozrywki
  • Ryszard Markow – Zastępca Dyrektora Teatru Rozrywki w latach 2006-2008
  • Michał Biliński – Zastępca Dyrektora Teatru Rozrywki w latach 2008-2013
  • Piotr Z. Kozłowski – projektant akustyki, technologii scenicznych
    16:00   “Sweeney Todd” - musical 

                Muzyka i słowa piosenek: Stephen Sondheim 
                Libretto: Hugh Wheeler 
                Przekład: Daniel Wyszogrodzki, współpraca: Agata Wyszogrodzka
                Reżyseria: Andrzej Bubień
                Choreografia: Jarosław Staniek
                Scenografia: Anita Bojarska
                Kierownictwo muzyczne: Ewa Zug, Wojciech Gwiszcz
                Przygotowanie wokalne solistów: Lena Minkacz, Radosław Michalik
                Reżyseria światła: Artur Szyman
                Reżyseria dźwięku: Włodzimierz Kowalczyk

Adres spotkania: 
Teatr Rozrywki 
ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów

Osoba do kontaktu:
Marek Myszkowski - Inżynier utrzymania obiektu
Tel.: 032/346-19-46, kom. 695-695-636, prezentacja@teatr-rozrywki.pl

lub

Biuro obsługi widza
Tel.: 032/346-19-31÷33

Chcielibyśmy Państwa jednocześnie prosić o przekazanie do nas danych kontaktowych ewentualnych osób 
z instytucji i urzędów współpracujących z Państwem, które wyrażałyby zainteresowanie przybyciem na organi-
zowane spotkanie, a do których moglibyśmy wysłać zaproszenie.  
Istnieje również możliwość zgłoszenia bezpośrednio przez Państwa dodatkowej osoby. 
Służymy pomocą w znalezieniu miejsc noclegowych w okolicznych hotelach. 
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Prosimy o przesłanie potwierdzenia swojego udziału w tym spotkaniu na adres  
prezentacja@teatr-rozrywki.pl do 15 lutego 2013.


